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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja Klubów Sportowych i związków sportowych prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Gdańska: 149, Kod pocztowy: 80-875, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica:
Biskupia , Numer posesji: 4, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona
www: , Adres e-mail: e.jachlewska@wp.pl, Numer telefonu: 502240906,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

DOROTA SARLEJ
 
Adres e-mail: dorota.sarlej@epoczta.pl Telefon: 
515072534

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Dwa w jednym" - lekcje matematyki i angielskiego w
połączeniu z piłką nożną

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

26.11.2021 Data
zakończenia

31.12.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Celem projektu "Dwa w jednym" jest pokazanie w praktyce potencjału piłki nożnej na rzecz edukacji
dzieci i młodzieży. Chodzi o wykorzystanie tej popularnej dyscypliny, do połączenia aspektu
fizycznego z intelektualnym . Dzieci w związku sytuacją pandemiczną, ślęczenie przed komputerem ,
brakiem ruchu coraz mniejszą wagę przykładają do nauki a przede wszystkim do przedmiotów
ścisłych. Naszym zamysłem jest pokazanie, iż nauka może być przyjemna i interesująca. Chcemy
zmotywować dzieci do nadrobienia zaległości, pokazać innowacyjne sposoby na uzyskanie wiedzy
matematycznej oraz naukę języka angielskiego. Główne działania to prowadzenie zajęć edukacyjno-
sportowych dla grupy minimum 14-20 osób uczących się. Ważne będą stroje sportowe ( na które
większość dzieci z rodzin z Biskupiej Górki nie stać), które będą elementem motywującym. Cześć
strojów zakupiliśmy, potrzebujemy uzupełnić je o komplety dla nowych dzieci plus zakupić ciepłą
bieliznę termo aby dzieci mogły trenować na powietrzu.

Dzieci z rejonów Biskupiej Górki, Zaroślaka oraz Starego Chełmu mają trudny dostęp do
komputerów, Internetu, są z rodzin wielodzietnych, często brakuje im osobnego pomieszczenia ,
ciężko jest im się skupić , co powoduje stres emocjonalny, osłabienie funkcji poznawczych.
Najczęstszym problemem do nas zgłaszanym jest brak kontaktu z rówieśnikami, brak "wyżycia się"
fizycznego i motywacji do uczenia się. Wśród objawów stresu związanego z wybuchem pandemii
eksperci wymieniają m.in. występowanie nasilonych obaw i lęków o zdrowie własne oraz
najbliższych osób, co może skutkować np. problemami ze snem i koncentracją uwagi. U niektórych
dzieci i młodzieży obserwuje się intensywnie odczuwany smutek, nasilone zamartwianie się,
nadmierną drażliwość, zwiększoną płaczliwość. Szczególnie jest to trudny okres dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych i ubogich. Jest to okazja do sięgania po używki . Mamy takie spostrzeżenia , że dzieci
czasami "zacinają" się i mają przekonanie, że nie są zdolne, nie mają szans czegoś się nauczyć.
Wyjście z "przysłowiowej ławki i pokazanie królowej nauk w terenie, przyswajanie obcego języka,
słówek , w czasie ruchu , w sprzyjającym otoczeniu, spowoduje odblokowanie tej niemocy i niskiej
samooceny. W rezultacie przyjdzie też konkretna wiedza matematyczna i językowa , a najważniejsze
- MOTYWACJA

Z zakresu matematyki zostanie przygotowanych kilka osnów lekcyjnych z zakresu: geometria ,
odczytywanie danych , planowanie budżetu przez nauczyciela matematyki . W czasie zajęć
dodatkowo będą wprowadzane stałe elementy dotyczące działań matematycznych, rozwiązywania
zadań itp. Język angielski odbywać się będzie na zasadzie "Nie mów, pokaż" .Naśladują ruchy
trenera, przy okazji słuchając poleceń po angielsku. Z czasem zapamiętują słowa, które do nich
kierujemy w języku obcym .Jednak te zajęcia to nie tylko ruch i polecenia typu: podskocz, kopnij
piłkę. Każde zajęcia mają jakąś myśl przewodnią, którą przekazujemy dzieciom na początku zajęć. Po
kilkunastominutowych grach słowno-obrazkowych przystępujemy do zabaw ruchowych opartych na
treningu piłki nożnej. Po zamknięciu rekrutacji chcemy zakupić uczestnikom sprzęt i stroje
sportowe(na okres zimowy) , które będą symbolem przemiany oraz zobowiązaniem się do podjęcia
wyzwania. Dzieci z uboższych rodzin często marzą o profesjonalnym sprzęcie , ale niestety ich
rodzice nie mają takich możliwości, czy nie widzą potrzeby inwestowania w tym kierunku. My mamy
doświadczenie , że to mobilizuje osoby do zaangażowania się i cierpliwości w dążeniu do celu.

Skład realizujący zadanie :
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- Dorota Sarlej-koordynacja, absolwentka AWF Gdańsk, organizatorka kilkuset szkoleń, konferencji
biznesowych, kulturalnych, sportowych , trener -szkoleniowiec, coach, dietetyk
- Gaja Jachlewska-trenerka, zawodniczka klubu piłkarskiego, studentka pedagogiki specjalnej
- Marta Kuternoga - pomoc techniczna, social media
- Tymon Mikulski -student stosunków międzynarodowych, nauka języka angielskiego
- MateuszTusk.- student rachunkowości i zarządzania - nauka matematyki

Miejsce realizacji

Gdańsk, ul. Biskupia 4, balon , ul. Meissnera 5 ,teren Miasta Gdańsk

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Rekrutacja drużyny dziewczynek i
chłopców z rejonów Biskupia Górka,
Zaroślak, Stary Chełm

20 osób wykaz osób zapisanych do
drużyny

Przeprowadzenie zajęć matematyki w
połączeniu z treningiem piłki nożnej
45minut

7 zajęć lista obecności

Przeprowadzenie zajęć j. angielskiego
w połączeniu z treningiem piłki nożnej
45minut

7 zajęć lista obecności

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

W 2016 roku z potrzeby serca i miłości do piłki nożnej powstała drużyna Biało - Zielone Lechia
Gdańsk. Od 07.2019 roku drużyna gra w barwach Lechii Gdańsk. Kontynuujemy nasze działania na
rzecz kobiecej piłki nożnej pod nową nazwą. Pierwotnym powodem powstania Stowarzyszenia
„Biało-Zielone” w 2016 roku było zagospodarowanie potencjału dziewcząt które chciały grać w piłkę
nożną. Największy Klub na Pomorzu- czyli Lechia Gdańsk w swoich strukturach nie miał sekcji
kobiecej. Naszym celem było doprowadzenie do tego aby Klub finansowany m.in. przez Miasto
Gdańsk taką sekcję powołał ( w końcu kobiety także płacą podatki). W lipcu 2019 roku, po 3 latach
starań marzenie naszych zawodniczek zostało spełnione. Lechia Gdańska otworzyła się na kobieca
piłkę i przejęła dziewczęta wraz z trenerami.
Okazało się jednak, że pozostaje znaczna część dziewcząt, kobiet, które chcą uprawiać piłkę nożną
amatorsko w różnych i jej odmianach (np. walking football). Głównym celem ma być wspólne
spędzanie czasu, zaangażowanie rodzin, znajomych do wspólnego kibicowania , krzewieniu idei fair,
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rywalizacji z poszanowaniem przeciwniczek , uprawianie sportu bez względu na wiek.
Stowarzyszenie na Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.10.20 wypracowało nową nazwę.Chcemy zająć
się działalnością na rzecz niwelowania dyskryminacji kobiet w sportach stereotypowo
uznawano za męskie, oraz organizowaniem zajęć/turniejów sportowych dla kobiet w różnym wieku,
narodowości, statusie społecznym.
Stowarzyszenie „Ich Własna Liga” to projekt międzypokoleniowy . Młode 20 letnie dziewczyny z
pasją , wspierane są przez doświadczone w organizacji eventów, działań charytatywnych, wsparciu
psychologicznym - kobiety 45+ . Mamy też w swoich szeregach kilku otwartych oraz wspierających
idee równościowe mężczyzn.
Nasze najbliższe plany to :
Organizacja w czerwcu 2021 roku II edycji Turnieju Dziewczyny Grają Fair.
Stworzenie drużyny walking footbol dla kobiet – niezależnie od wieku , sprawności fizycznej
Stworzenie drużyny piłki nożnej dziewcząt – wolnej od dyskryminacji , w poszanowaniu godności
zawodniczek, niezależnie od orientacji psychoseksualne, sprawności, pochodzenia.
Organizacja wydarzeń pt. „Ich własna Liga” – mające na celu promowanie sportu kobiet w
dyscyplinach uważanych stereotypowo za męskie (różne dyscypliny)

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jako Stowarzyszenie sportowe : propagowanie ideei piłki nożnej dziewcząt/kobiet od 2016 roku
kiedy powstała drużyna Biało-zielone. Debiutujące dziewczęta zajęły drugie miejsce i dzięki temu
osiągnęły awans do 2 ligi kobiet (2017/2018), w sezonie 2018/2019 drużyna utrzymała się w II lidze.
W lipcu 2019 roku, po 3 latach starań marzenie naszych zawodniczek zostało spełnione. Lechia
Gdańska otworzyła się na kobieca piłkę i przejęła dziewczęta wraz z trenerami.
Inne nasze działania:
- organizacja turnieju w 2018 oraz 2021 roku Dziewczyny grają Fair , który swoim zakresem
realizacyjnym obejmowało wszystkie zagadnienia, które będą realizowane w tej ofercie
- organizacja I Forum Kobiet Sportu - ECS 2021
- Ich Własna Liga - szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna jako sposób przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii - treningi dla dzieci i kobiet

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Dorota Sarlej - prowadząca od 20 lat działalność gospodarczą w zakresie organizacji eventów,
konferencji, szkoleń, reklamy i promocji. Organizatorka konferencji ogólnopolskich, zawodów, gal,
pikników, seminariów, spotkań integracyjnych począwszy od pomysłu, poprzez opracowanie
szczegółowego planu działań, aż po efekt finalny. Współorganizatorka programu telewizyjnego
TVP2 Zdobywcy(2005,2006) z finałem w Peru i Nepalu. Liderka projektu dla MPiPS finansowanego
ze środków unijnych Tata jak Mama(2013) - godzenie życia rodzinnego i zawodowego- realizacja
rocznej kampanii informacyjnej (m.in. zarządzanie zespołem, realizacja spotów tv, współpraca z
przedsiębiorstwami, organizacja wydarzeń wspierających: dzień ojca na Scena Line, dzień z
dzieckiem w pracy, konferencje prasowe).Od roku współpracuje z Hevelianum przy organizacji
eventów w Centrum Konferencyjnym. Właścicielka pierwszej w Trójmieście księgarnio-kawiarni,
gdzie odbywały się spotkania z lokalnymi mieszkańcami, zajęcia sportowe oraz kulturalne.
Wiceprezeska Stowarzyszenia Sportowego "Ich Własna Liga ". Wieloletnie doświadczenie w
zarządzaniu projektami dużymi i małymi nauczyło mnie pracy z ludźmi i instytucjami. Absolwentka
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Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Z wykształcenia : nauczyciel, trener LA,
szkoleniowiec, coach, dietetyk.

Elżbieta Jachlewska - europeistka, ekonomistka, od 25 lat zarządza finansami i zasobami w firmach
oraz organizacjach społecznych. Wiceprezeska Stowarzyszenie WAGA, koordynatorka wielu
projektów społeczno – kulturalnych, m.in. na Biskupiej Górce. Prezeska Klubu Piłkarskiego
Dziewcząt Biało-Zielone Lechia Gdańsk. Liderka Inicjatywy Feministycznej, członkini Gdańskiej Rady
ds. Równego Traktowania oraz TAK Trójmiejska Akcja Kobieca, koordynatorka grupy płeć
Gdańskiego Modelu Równego Traktowania. Współtworzyła program „Mama ma Pomysł”
aktywizujący kobiety w tworzeniu małego biznesu, „Etat Tata” – kampanię społeczną na rzecz
równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, konferencje na Uniwersytecie Gdańskim „Krzywicka,
emancypantka Dwudziestolecia Międzywojennego”, „Kobiety w przestrzeni publicznej” oraz cykl
wykładów „Równość szans na rynku pracy”. Inicjatorka powstania filmów dokumentalnych „Kobieta
bez przestrzeni”, „Założę czerwone spodnie”. Ukończyła cykl szkoleń „Przygotowanie kadr do
prowadzenia edukacji z zakresu równych szans, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji”,
dofinansowany ze środków budżetu Gminy Miasta Gdańska, w ramach „Programu współpracy
Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Marianna Palider – (w Specjalistka ds. wsparcia w Gdańskim Centrum Równego Traktowania ) – mgr
psychologii z przygotowanie pedagogicznym, trenerka z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi
szkolenia, warsztaty, wykłady, spotkania psychoedukacyjne, udziela wsparcia psychologicznego,
specjalistka w zakresie wsparcia w edukacji dla osób ze spektrum autyzmu, uczestniczy w procesach
diagnozy dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi; członkini Polskiego Towarzystwa Terapii
Poznawczej i Behawioralnej, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii
Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie; uczestniczyła w pracach nad Modelem na
rzecz Równego Traktowania w grupie „Edukacja”; współtworzyła projekt: „Mama ma Pomysł”
aktywizujący kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim oraz dużą kampanię
społeczną na rzecz równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy pt.: „Etat Tata”, prezentując
następnie dobre praktyki na bazie tego projektu w Wilnie i w Paryżu - na zaproszenie European
Institute for Gender Equality (EIGE). Ukończyła cykl szkoleń „Przygotowanie kadr do prowadzenia
edukacji z zakresu równych szans, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji”, dofinansowany ze
środków budżetu Gminy Miasta Gdańska, w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z
organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Gaja Jachlewska - piłkarka nożna, trenerka, działaczka społeczna uhonorowana przez Prezydenta
Pawłą Adamowicza tytułem Młodzieżowego Społecznika Roku 2019, trenowała drużynę Młodziczek
w Klubie Biało-Zielone oraz Juniorek, które uzyskały 6 miejsce na Międzynarodowym Turnieju w
Bremie Girls Camp w 2019 roku. Uczestniczka pierwszej edycji „Nowi i młodzi liderzy” Fundacji
Szkoła Liderów. Rafał Rzońca- specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący (PTTM)
,Pracuje w terapii uzależnień od ponad 20 lat, realizuje programy profilaktyczne z dziećmi i
młodzieżą, pracuje w MONARZE, prowadzi eventy sportowe , wykształcenie pedagogiczne,
certyfikowany ((KBPiN)

Piotr WAWRZYNIAK - od 03.12.2017r. trener GRASSROOTS C nr licencji 17861, 02.01.2018r.-
30.06.2018r. – I trener zespołu Potok Pszczółki Orlik dziewczyn, 02.01.2018r.-30.06.2020r. - I trener
zespołu Potok Pszczółki Seniorek, III Lidze Kobiet 01.07.2020r.- aktualnie - I trener zespołu Klub
Sortowy Pszczółki IV Liga Kobiet



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 16c5-64cd-4667

Zasoby rzeczowe
Stowarzyszenie dysponuje biurem ( korzystamy z przestrzeni Stowarzyszenia WAGA na ul. Biskupiej
4) . Lokal dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Posiadamy sprzęt treninowy: 2
bramki, 25 piłek, pachołki, znaczniki. Projektor, ekran, komputer, drukarka.

Zasoby finansowe
Stowarzyszenie utrzymuje się z dotacji oraz darowizn
Zasoby techniczne - kamera, telefon komórkowy , komputer, kanał w mediach społecznościowych,
Internet

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Przeprowadzenie treningów
sportowych (trenerka + asystent) - 14
szt x 200,00

2 800,00    

2. Przeprowadzenie zajęć
matematycznych 7 szt x 150

1 050,00    

3. Przeprowadzenie zajęć j. angielskiego
7szt x 150,00

1 050,00    

4. Wsparcie merytoryczne ( matematyka,
angielski ) 2 x 500

1 000,00    

5. Koordynacja 5 tygodni x 250 zł 1 250,00    

6. Rozliczenie finansowo-księgowe 700,00    

7. Stroje sportowe 20 x 65 1 300,00    

8. Obsługa techniczna mediów
społecznościowych, promocja, zdjęcia

600,00    

9. Środki ochrny osobistej - maseczki,
środki dezynfekujące itp

250,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
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3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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